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Centro Cirúrgico Hospital Oncovida

Estrutura mais moderna, bem equipada e segura da região
Você sabia que o Hospital Oncovida tem um Bloco Cirúrgico equipado
para realizar procedimentos de baixa
e média complexidade de várias especialidades?
Cirurgias oncológicas, ortopédicas, urológicas, vasculares, de hérnia,
ginecológicas, implante de cateter,
proctologias, colecistectomias, biópsias, exérese de lesões, implantes de
bombas de fármacos, bloqueios venosos, rizotomias e procedimentos
para alívio de dores em geral.
O Centro Cirúrgico do Hospital Oncovida é composto por Bloco Cirúrgico,
Sala de Recuperação Pós-anestésica
e Centro de Materiais e Esterilizações,
além de um arsenal de armazenamento. O Centro segue um protocolo de
cirurgia segura e conta com o apoio da
CCIH, agência transfusional e equipamentos multiparâmetros de alta tecnologia, assim como intensificador de
imagens, negatoscópio, aparelho de
ultrassom que permite imagem do ato

forma tranquila, minimizando riscos
inerentes a qualquer procedimento,
e mantendo a equipe permanentemente preparada para dar respostas
rápidas às diversas necessidades que
possam ser apresentadas.
O Hospital Oncovida proporciona
ainda maior conforto para os profissionais, com estacionamento privativo, segurança e conta com atendimento multidisciplinar de nutricionista, psicóloga,
fisioterapeuta, odontólogos e médicos
especialistas em diversas áreas.
O Centro Cirúrgico atende
a vários convênios médicos

cirúrgico de maneira segura.
Temos como missão assistir integral e eficientemente o paciente no
pré e pós-operatório, visando à identificação e satisfação das necessidades e problemas, verificando meios
que previnam complicações e contro-

le de materiais, medicamentos e equipamentos na sala para proporcionar
um ato cirúrgico seguro e humano.
Trabalho em equipe, pontualidade, organização e ética são valores
do setor. São tomadas todas as providências para que a cirurgia ocorra de

Consulte nossas
condições!
Conheça o que o acolhimento do
Hospital Oncovida pode te oferecer

(38)3223-4610

@hospital_oncovida
R. Cel. Spyer, 405
Centro, Montes Claros
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Declaração do Imposto de Renda 2022:
aspectos jurídicos pouco divulgados pela mídia
Já é costume há muitos anos, nos
meses de março e abril, o tema “Imposto de Renda das Pessoas Físicas”
vir à tona e ocupar lugar de destaque
na mídia. Como se sabe, por imposição
legal, em tal época os contribuintes do
IR devem prestar contas de seus ganhos e transações efetivadas no ano
anterior à Receita Federal.
Embora o tema ganhe significativa
repercussão midiática, a maior parcela das informações veiculadas se
reduz à repetição de aspectos mais
simplórios e de fácil compreensão,
tais como: quem está obrigado a declarar; se é devido e como se calcula o ganho de capital nas alienações
mobiliárias e imobiliárias; quem pode
ser dependente; o que é dedutível
ou não da base de cálculo do Imposto de Renda; como declarar bens financiados; limites de isenções etc.
Neste breve artigo, mais do que
repetir as informações genéricas e
simplórias que a maior parte da mídia
propaga, temos como propósito com-

Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

partilhar com o nobre leitor informações jurídicas relevantes acerca do ato
de declarar o IR, pouco conhecidas e
trabalhadas, mas de grande importância. Tais informações são fruto da
experiência de quem atua, há mais
de 15 (quinze) anos, na defesa especializada dos direitos dos contribuintes. Vamos a elas!
O ato de entrega da Declaração do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) opera diversos efeitos no
mundo jurídico, podendo repercutir
nas mais variadas searas do direito. O
documento pode representar desde
um simples comprovante de renda
a uma prova processual importante,
necessária à comprovação de algum
fato (como conhecer a renda/patrimônio de uma mãe ou pai, por exemplo,
servível à fixação do valor de pensão
alimentícia e à efetivação de partilha).
Embora o documento, para o Fisco,
seja indispensável ao monitoramento
da evolução financeira e regularidade tributária do contribuinte, para o
declarante, a DIRPF representa muito
mais do que isso. Por meio da entrega
da DIRPF, o contribuinte confessa a
ocorrência de fatos tributários relevantes. Sob o aspecto jurídico, a confissão
ocorre quando alguém admite a prática de atos (auferir renda) que repercutem contrariamente ao seu próprio
interesse e favorecem terceiros (dever
de pagar tributos ao Poder Público).
A confissão, no direito, é tida
como a “Rainha das Provas”, sendo
das mais valiosas. Assim, após a declaração, torna-se difícil (embora não
impossível) serem discutidos fatos
que foram antes admitidos pelo próprio declarante a seu desfavor. Isso,
por si, já justifica o apoio e assessoramento do contribuinte por profissional especializado em matéria tributária, na entrega da DIRPF.
Por meio da DIRPF, também, o contribuinte declarante elege o seu domicílio tributário. Isto é: o lugar indicado
como o juridicamente válido para receber correspondências e comunicações
da Receita Federal. Quando não há
observância disso pelo Fisco, inúmeras

Dr. Phillipe Librelon Pimenta
Advogado Tributarista sócio-fundador do Escritório “JARBAS PIMENTA
– ADVOCACIA DE EXCELÊNCIA”, Professor na Graduação do Curso de
Direito, MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (IBS/
FGV), Pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado, Pós-graduação em Direito Processual Tributário, Membro do Conselho de Contribuintes do Município de Montes Claros (MG), Consultor em Auditorias,
Planejamento Tributário e Recuperação de Créditos Tributários.

tributarioconsultores@gmail.com
discussões jurídicas podem ser levantadas. Até mesmo Autos de Infração e
cobranças em Dívida Ativa podem ser
anulados, sobretudo se o contribuinte, atentamente e por meio do apoio
de profissional especializado, realizar
a entrega da DIRPF adequadamente e
em atenção às consequências jurídicas
que a prática de tal ato pode acarretar.
Além disso, a DIRPF adequadamente entregue, acompanhada do
pagamento regular do IR que porventura existir, representa o que juridicamente se consagrou “Denúncia
Espontânea”. Por Denúncia Espontânea, entende-se aquele ato praticado pelo contribuinte espontaneamente, antes mesmo de qualquer
provocação ou intimação do Fisco,
no qual o declarante demonstra a
sua boa fé e transparência econômico-fiscal. Juridicamente, quando isso
ocorre, a própria Lei determina que
o contribuinte não pode ser responsabilizado/penalizado, via de regra.
Muitas autuações fiscais e penalida-

des aplicadas pelo Poder Público são
anuladas, apenas com base nisso.
Inúmeras são as nuances jurídicas
atreladas à entrega da Declaração do
Imposto de Renda. Embora não seja
possível esgotar todas circunstâncias
que permeiam tal ato, procurou-se,
aqui, elencar pontos jurídicos relevantes e que fazem a diferença na
hora de declarar. Além de demonstrar o quanto o apoio especializado
em tal ato é de grande valia e pode
trazer mais segurança jurídica nas relações Contribuinte-Fisco.
Ainda assim, louvável uma vez mais
o alerta de que a atividade em referência não compreende apenas a mera entrega da Declaração do IR, podendo tal
documento repercutir de inúmeras
formas na vida do declarante. De um
modo ou de outro, veja-se que a entrega da DIRPF reclama acompanhamento profissional especializado,
não sendo um mero preenchimento
e entrega de formulários, como muitos erroneamente acreditam.
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Casa Conceito

Foi inaugurado em fevereiro de 2022 a loja
CASA CONCEITO, a qual traz uma inovadora
forma de transformar seu ambiente.
Faça sua casa/escritório, um lugar único e personalizado, busque novos conceitos e formas.
- Cortina persianas, papel de parede, almofadas, mesa posta, decoração e interiores.
- Em nossa loja, as funcionárias são arquitetas e
te darão um atendimento personalizado, venha
e transforme seu ambiente em um conceito.
IMAGEM ILUSTRATIVA

Flávia Mendes - Arquiteta | Proprietária da Casa Conceito

casaconceito.decoracao

(38) 9 9212-6137
Avenida Deputado Esteves Rodrigues
1410, Centro - Montes Claros MG
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A pele dos sonhos
através da Estética Avançada

Dra. Patrícia Gabriela S. Santos
CRM 66522

Atendimento:

Premier Clinic

Avenida Coronel Prates, 376, Sala 1008, Centro
Montes Claros/MG - Edifício Plazza Center

(38) 9 9722-5509
(38) 2211-7156
Clínica Primeira Pele
Rua Álvaro Cruz, 453 A, Jardim Oriente - Espinosa/MG

(38) 9 9184-0280
@drapatriciagabriela

Muito além de apenas
aparência, a medicina estética ganha cada vez mais espaço entre as atuais demandas dos brasileiros. Ao longo
dos anos, e principalmente
após a reclusão causada pela
pandemia do coronavírus, a
atenção ao bem-estar está
diretamente conectada ao
autocuidado e à autoestima,
muitas vezes resultantes de
procedimentos estéticos.
A busca por tratamentos
que melhoram a saúde mental, realçando o que já é belo,
valorizando as características individuais ou até mesmo
corrigindo pequenas imperfeições já faz parte da rotina
de milhares de pessoas. Esse
cuidado, portanto, permite
um envelhecimento saudável e satisfatório. A Medicina Estética tem o objetivo de
encontrar o melhor equilíbrio para um rosto como um
todo. Entre os procedimentos podemos destacar:
O “Botox”
Em medicina estética, o
“Botox” destina-se ao tratamento de rugas dinâmicas e
o seu efeito pode ser observado a partir do 3º ao 5º dia,
após o tratamento. O efeito
das aplicações é temporário,
normalmente dura cerca de 4
a 6 meses, sendo um processo individual. Os resultados da
toxina botulínica são excelentes e com a repetição das aplicações tornam-se mais duradouros, acabando por ter um
efeito preventivo do envelhecimento, designadamente da
formação de rugas. É viável
que o tratamento com BOTOX deva ser administrado
por médico com formação
em Medicina Estética, pois é
um profissional que tem co-

nhecimento aprofundado da
anatomia facial.
Preenchimento Facial
Feito por meio da injeção
de ácido hialurônico, este é o
mais tradicional entre os preenchimentos. Ele pode ser
utilizado para dar mais volume a regiões como maçãs
do rosto, queixo, mandíbula
e lábios e para nivelar olheiras e sulcos, como o bigode
chinês. Além disso, o ácido
hialurônico atrai moléculas
de água, contribuindo para a
hidratação da pele.
Bioestimuladores
Uma pele jovem e saudável
contém colágeno, responsável por dar volume, sustentação e elasticidade. O envelhecimento e alguns fatores
como excesso de sol e tabagismo provocam diminuição
da fabricação dessa proteína
(que é produzida naturalmente pelo nosso corpo), assim
como sua degradação. A pro-

dução começa a cair a partir
dos 30 anos, mas, em geral, os
sinais mais intensos (rugas e
flacidez) começam a aparecer
a partir dos 40 anos, quando
o uso dos bioestimuladores
começa a ser uma alternativa
interessante para estimular
a produção de colágeno e,
consequentemente, reduzir a
flacidez. Os bioestimuladores
são substâncias fabricadas
em laboratório, que quando
injetados induzem as células (fibroblastos) a produzir
mais colágeno e, consequentemente, dão mais sustentação à pele. Existem dois
tipos mais comuns disponíveis no mercado brasileiro
até o momento: o ácido Poli-L-Láctico (conhecido comercialmente por Sculptra) e a
hidroxiapatita de cálcio (de
nome comercial Radiesse).

Se sentir bonita(o) também é sinônimo de boa
saúde e este é o objetivo
da Medicina Estética.
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ANOS

Lado a lado
servindo e fazendo

história
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Operar: Há 10 anos
transformando vidas!

12 de Março de 2012. Aqui começa a história da Clínica Operar, uma empresa projetada por um grupo de médicos cirurgiões na intenção de oferecer diversas especialidades cirúrgicas em um só lugar.
Em seus 10 anos de existência toda a equipe família Operar, buscamos oferecer aos pacientes um ambiente agradável e atendimento humanizado, onde as suas mais diversas demandas sejam atendidas
com qualidade e agilidade, sendo essa a nossa missão. É com muita gratidão a Deus, a cada componente da família Operar, aos mais diversos parceiros e a todos que por aqui passaram que esperamos
continuar existindo em exitosa caminhada, certos de que, até aqui nos ajudou o Senhor.

Dr. Christian Luiz Ferreira Xavier - CRM 34847

Dr. Claúdio Henrique Rebello - CRM 30374

Dr. Claúdio Marcelo Cardoso - CRM 37680

Dr. Fernando Gusmão Santiago - CRM 37633

Dr. Gilberto Pedro Rodrigues - CRM 43743

Dr. Hallisson Vander Cardoso - CRM 37766

Dr. Juliano Silva Oliveira - CRM 46804

Dr. Samir Almeida Borges - CRM 41185

(38) 3221-8321 / 9 8826-6404
Site: www.clinicaoperar.com.br
Instagram: @operarmoc
Rua Tupinambás, n°13, Melo (Edifício Absoluto - 1° andar, Sala 112)
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Pandemia fez crescer procura
por graduação na área da saúde
Em meio a uma pandemia
que elevou a pressão dos profissionais da saúde, cresceu
também o interesse dos estudantes pelos cursos da área. É
isso que mostra uma análise
feita pela ABMES, a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a
partir dos dados do último
Censo de Educação Superior.
A pesquisa também indicou
um crescimento geral da modalidade a distância.
Em Montes Claros, no Grupo Unopar Rede GP, os cursos
na área da saúde, são os com
maior número de matrículas
neste semestre. O curso de Enfermagem, por exemplo, teve
um crescimento de 60% no nú-

João Victor, acadêmico do 2º Período

“O propósito
é contribuir para
que sejam formados profissionais
de excelência, que
atenderão com
mais eficiência
os pacientes que
futuramente
estarão diante
desses alunos”
ANA PAULA BRAZ
Gestora da Unopar em Montes Claros

mero de matriculados em relação ao último ciclo, figurando
entre os mais procurados do
processo seletivo. Outro ponto que chamou atenção foi o
aumento na procura de profissionais já diplomados por
especializações na área.
Segundo Ana Paula Braz –
Responsável pela nova gestão
da Unopar em Montes Claros,
a instituição de ensino investiu
na construção e montagem
de laboratórios multidisciplinares, com equipamentos de
última geração, para a realização das aulas práticas presenciais. “O propósito é contribuir
para que sejam formados profissionais de excelência, que
atenderão com mais eficiência
os pacientes que futuramente
estarão diante desses alunos”,
enfatiza Ana Paula.
O aluno Diego Rafael Car-

Ana Paula Braz – Responsável pela nova gestão da Unopar em Montes Claros

doso, está no segundo período do Curso de Enfermagem
no Grupo Unopar Rede GP.
“A enfermagem foi que me
escolheu, por meio dela vou
poder expressar toda minha
dedicação, cuidado, respeito
e amor ao próximo. A pandemia me fez ter maior certeza
do que eu queria para minha
vida. Tornar-me um enfermeiro de linha de frente e
,com isso, ajudar as pessoas
em minha volta.”
Além do curso de Enfermagem ligado à Saúde, o Grupo
Unopar Rede GP também oferece os cursos de Nutrição e
Estética e Cosmética.

Rayane, acadêmica do 2º Período
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Economize e ganhe
dinheiro com energia limpa!

ECONOMIZE
Até 30% de redução
da conta de energia

INVISTA
1,5% ao mês
de rendimento

Utiliz
e
receb o cupom
a ben
e
ef ício
s:

JLPD

S

Entre em contato!
38 9.9920-7442
www.veinsenergia.com

COMERCIALIZE
Comissões mensais
recorrentes

Uma plataforma que conecta usinas
solares a Investidores, Comercializadores
e Consumidores de energia.
Baixe agora para economizar!
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MARÇO AMARELO: MÊS DA ENDOMETRIOSE
Março Amarelo, considerado o mês mundial de conscientização
da endometriose, é de
extrema importância
para toda a população feminina, mas
ainda é assunto pouco comentado, bem
como a doença. De
acordo com o Ministério da Saúde, cerca
de 8 milhões de brasileiras sofrem de endometriose, doença
que afeta todo o aparelho reprodutor feminino e demais estruturas abdominais.
A maioria é diagnosticada entre 25 e 35
anos e a demora em
se detectar pode
chegar a 8 anos, o
que compromete o
tratamento.
Endometriose é a
presença de focos
de endométrio (tecido que recobre a
cavidade uterina internamente) fora do
útero. Pode aparecer
em qualquer parte do
corpo, sendo mais comumente encontrada
na região pélvica, ovários, ligamentos uterinos, bexiga, ureteres
e intestinos. Mas já há
achados em pulmão,
diafragma e cérebro,
por exemplo.
As causas da endometriose não são ple-

Mary Dias
CRN 9 - 26.572

- Nutricionista pela Faculdade de Saúde
e Humanidades Ibituruna, especialista em
saúde da mulher com foco em endometriose,
nutrição materno-infantil e fertilidade.
- Biomédica pela Faculdade de Saúde Ibituruna,
especialista em Citologia Clínica pela UFOP.

Rua Coronel Luiz Pires, 84 sala 201. Centro

Tel: 3221 4067

namente esclarecidas
pela ciência, mas as teorias mais aceitas são
a menstruação reversa, a genética, a transformação celômica, a
embolização por vasos linfáticos ou sanguíneos e a ambiental,
através de substâncias
poluentes.
O tratamento da en-

@nutrimarydias

dometriose deve ser
realizado por equipe
multiprofissional, com
expertise para tal,
que, além do médico
ginecologista, inclua
proctologista, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico,
acunputurista, dentre
outros. Ele tem como
objetivo aliviar os sin-

Dr Francisco Alexandre Lima Dias
CRM 42224 - RQE 28 556

- Graduação em Medicina pela Universidade
Estadual de Montes Claros (2005).
- Título de Especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Santa Casa de Montes Claros (2009)
- Membro da Sociedade Brasileira de cirurgia
Minimamente Invasiva (SOBRACIL).
- Preceptor da Residência em Ginecologia
Obstetrícia e Cirurgia Ginecológica Minimamente
invasiva e do Assoalho pélvico do Hospital
da Santa Casa de Montes Claros
- Professor Faculdades Integradas
Pitágoras de Montes Claros (UNIFIPMoc).

Clínica Proctos

Rua Irmã Beata, 380 – Centro | Montes Claros - MG

(38)3321-2172 / 9 8409-3700
@drfranciscoalexandre

tomas, principalmente
a dor, o sangramento
anormal e prevenir a
infertilidade. Ter uma
equipe de qualidade

é essencial nesse processo, sempre buscando o restabelecimento
da qualidade de vida
da mulher.
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As diferentes formas
farmacêuticas e a sua importância
to terapêutico desejado.
As diversas formas terapêuticas existentes são planejadas para facilitar a
administração da medicação, garantir a
precisão da dose, proteger a substância
durante seu percurso pelo organismo,
garantir a presença do princípio ativo no
local de ação, facilitar a ingestão da substância ativa e proteger o medicamento
de condições que poderiam alterá-lo.
Além disso, elas servem também para facilitar a administração de medicamentos
para todos os tipos de pacientes.

A farmácia de manipulação possui
um enorme leque de possibilidades no
cuidado com a saúde. Afinal, pelas suas
próprias características, a farmácia promove tratamentos personalizados para
cada indivíduo e ainda disponibiliza
formas farmacêuticas diferenciadas. O
que respeita o uso adequado de medicamentos, evita o desperdício e atende o cliente de maneira personalizada.
Assim, a farmácia se destaca como um
potencial agente da saúde.
Cada forma farmacêutica tem suas
vantagens, quando queremos tratar de
eficácia, facilidade de uso e segurança.
A forma farmacêutica nada mais é,
do que o estado final que assumem as
substâncias ativas depois de serem submetidas às manipulações farmacêuticas
necessárias, assim facilitando melhor a
sua administração e eficácia do seu efei-

VANTAGENS DAS FORMAS
FARMACÊUTICAS DIFERENCIADAS
Ao ter uma dosagem específica para
seu tratamento, o paciente garante que
terá o tratamento ideal para sua recuperação, sem ocorrer a sobra do medicamento. Essa possibilidade oferecida
pelas farmácias de manipulação pode
ir além, e garantir que a adesão ao tratamento também seja eficiente. É por
meio de formas farmacêuticas diferenciadas que isso ocorre.
Uma suplementação pode ter maior
adesão quando o formato é um doce,
por exemplo. O mesmo ocorre na administração de medicamentos para
crianças e idosos, que podem ter dificuldade de deglutição. Assim, uma forma
farmacêutica mais atrativa e fácil de ser
administrada pode ser a solução. Outra
vantagem é que as formas farmacêuticas diferenciadas representam também
uma exclusividade para seus clientes.

Av. Cel. Prates, 143, Centro
Av. Mestra Fininha, 1477 - Jardim Sao Luiz, Montes Claros
Redes: @farmacianaturefarm | @emporionaturefarm

(38) 36903330

FORMAS FARMACÊUTICAS
DIFERENCIADAS
Existem diversas formas farmacêuticas diferenciadas e que podem se adaptar melhor a cada tipo de tratamento e
paciente. Assim, quanto mais possibilidades o ativo apresentar de apresentação
do formato, mais vantajoso ele é. Separamos cada tipo de embalagem por sólida, semissólidas e líquidas, ou seja, de
acordo com a forma do ativo. Vamos conhecer algumas delas?
• Gomas: atrativas para crianças e
também para os adultos. São mais fáceis
de administrar que as clássicas cápsulas,
o que torna o tratamento farmacêutico
para as crianças e idosos mais prático. Já
para os adultos, podem ser usadas em
dietas e fins nutricionais, e aumentar a
adesão aos tratamentos.
• Chocolate: Para quem adora chocolate, a dieta pode ficar mais difícil. É
por isso que nutricionistas têm receita-

9 8823-9497

do chocolates funcionais que auxiliam
na perda de peso. Alguns proporcionam
saciedade e até são fonte de nutrientes.
• Sachês: Pós embalados individualmente (sachês). Com doses exatas, livre
da ação da luz e umidade, com sabores
agradáveis ao paladar,
• Cápsulas vegetais: Direcionadas especialmente para a manipulação de ativos altamente higroscópicos, os pacientes vegetarianos ou com necessidades
especiais também podem se beneficiar.
• Filmes Orodispersíveis: Medicamentos em filme orodispersível ou strip
oral é composto por uma estrutura polimérica hidrossolúvel que se hidrata rapidamente, aderindo e dissolvendo-se
ao ser colocado em cima ou embaixo da
língua. Desta forma, tomar medicamentos nunca foi tão fácil! O strip oral se dissolve em poucos segundos e dispensa a
necessidade de líquidos, liberando rapidamente o medicamento.
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ÁREA DA SAÚDE

É NA UNOPAR!
CONHEÇA NOSSOS CURSOS

ENFERMAGEM
NUTRIÇÃO
BIOMEDICINA
FISIOTERAPIA
FARMÁCIA
GESTÃO HOSPITALAR
GERONTOLOGIA
RADIOLOGIA
PODOLOGIA
ESTÉTICA E COSMÉTICA
GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

(38) 2100 0002

12

Dr. Marden dos Anjos
CRM-MG 43793 | RQE 43022
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Dr. Wellyton C. Nascimento
CRM-MG 59573 | RQE 51163
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Direito Previdenciário:
que muitos não sabem!
O direito previdenciário foi criado para
garantir a dignidade das pessoas (Artigos 6º e
201 da Constituição Federal), devendo o Estado
amparar o cidadão, especialmente nos casos
de acidente de trabalho, acidente fora do trabalho e doença comum de forma geral.
Via de regra, o cidadão tem que está inscrito no Regime Geral da Previdência Social
(RGPS/INSS) e contribuindo, pois, só assim

restará garantido o seu direito.
Todavia, ressalvamos que as pessoas à
margem da sociedade, sejam elas deficientes
ou idosos, podem ter acolhimento por meio da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que
significa o direito a um amparo assistencial mínimo para que tenham dignidade (BPC).
O que muitos cidadãos ainda não sabem é
quanto aos direitos derivados dos acidentes.

LUANNE MENDES PEREIRA

Advogada especialista em Direito Acidentário
(Previdenciário e Trabalhista).

ANTÔNIO CARLOS TEODORO DE AGUIAR

Advogado especialista em Direito Previdenciário, Direito Trabalhista,
Erro Médico, Presidente Nacional da ONG S.O.S. Vida.

DANIEL CARNEIRO

Bacharel em Direito, Pós-Graduado em Direito Previdenciário, Estagiário em Benefícios Previdenciários da DS Advocacia e Consultoria.

Estamos há mais de 25 (vinte e cinco) anos lutando
em prol dos Cidadãos que não tem voz e vez, atuando
em Belo Horizonte/MG e Montes Claros/MG.
dasso.pje@gmail.com
dassoadvogadosassociados@gmail.com

(38) 9 91085881 | (38) 9 9852-5319 | (38) 32163858
@ds.advocaciaeconsultoria
www.dassoadv.com.br | www.sosvidabrasil.blogspot.com

O acidente de trabalho foi discutido primeiramente na Alemanha em 1884, mas, no
Brasil, o assunto veio à tona apenas com o
surgimento da Revolução Industrial e com o
trabalho assalariado, que passou a ser a forma de emprego adotada.
Os acidentes podem
surgir das seguintes formas:
1 - Se foi acidentado na empresa ou no
trajeto do trabalho, poderá ter direito ao Benefício por Incapacidade Acidentária (Auxílio-Acidente), isso porque a lesão incapacitante
não precisa ser extensa, ela pode ser mínima,
conforme entendimento do STJ.
Esse benefício lhe acompanhará até a
véspera de sua aposentadoria, e só a partir
de então poderá ser cessado, pois ambos
não se acumulam;
2 - Outro é o Benefício por Incapacidade
Temporária ou Permanente (Auxílio-Doença ou
Aposentadoria por Invalidez), esse é decorrente de doença comum acometida ao cidadão,
que poderá vigorar enquanto perdurar a incapacidade.
Ocorre que existem muitos advogados e
até mesmo o próprio INSS que não fazem a
interpretação correta da doença do trabalho e
da doença comum. Ora, tem doenças que são
relacionadas com trabalho, e devido a interpretação errônea, o cidadão perde vários direitos.
A Doença relacionada ao trabalho é aquela
que se fixou pelo trabalho e no trabalho, cuja
concausa e nexo causal estão presentes, havendo considerável distinção com a doença
comum, isso porque abre para cidadão direitos
inerentes ao contrato de trabalho.
Faz com que esse cidadão possa acionar a
Justiça do Trabalho e buscar a reparação acidentária, uma vez que essa patologia é equiparada a acidente de trabalho, chamamos de
doença ocupacional.
Da indenização advém direitos como os danos morais, pensão pela perda da capacidade
laborativa e danos estéticos, devido as cirurgias
que realizou pela patologia ocupacional, a cicatriz do próprio acidente.
Mesmo aqueles que se acidentaram e não
tinham a Carteira de Trabalho (CTPS) assinada,
terá direito, por isso, busque um advogado especialista e de sua confiança.
Não há prescrição para perseguir esses
direitos decorrentes do acidente, repisamos,
mesmo que seja mínima a lesão, por exemplo:
a perda de um dedinho, a perda da mobilidade
da perna – o cidadão terá direito de procurar
pela reparação dos últimos 5 (cinco) anos, e são
valores que valem a pena.
Sendo constatada a lesão incapacitante,
essa via Judicial, abre-se um leque de outras
possibilidades para o cidadão, a saber:
1 - O cidadão considerado deficiente terá
direito ao acesso das vagas de emprego no

cadastro de PCD (Pessoa com Deficiência) das
empresas, tem-se centenas de empregos à disposição, e diversas empresas não conseguem
preencher essas vagas;
2 - Poderá adquirir carro zero na qualidade de deficiente e ser isento do dever de
pagar o IPVA;
3 - Conseguindo a decisão da deficiência,
o trabalhador poderá recorrer a Apólice de
Seguro que tem junto a empresa, isso porque está delineado na Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT);
4 - Terá direito também, após a decisão de
reconhecimento da deficiência, fazer parte de
cargo na empresa designado a PCD, que só poderá ser demitido por justa causa e/ou ser trocado por outro PDC nas mesmas condições.
Ademais, retomando ao Acidente de Trajeto – acidente na ida e vinda para o trabalho
– que chamamos de Horas de Trajeto/Horas
In Itinere, vale mencionar que mesmo aqueles
que estão em viagem pela empresa, em caso
de qualquer acidente, são acolhidos pela legislação como acidente de trabalho.
Se você teve um acidente há mais de 15
(quinze) anos, por exemplo, e ficou sequelado, mas o INSS não lhe concedeu o Benefício
Por Incapacidade Acidentária (Auxílio-Acidente), tem-se a possibilidade de acionar o
Poder Judiciário.
Um caso importante que nos comoveu
e não podemos deixar de registrar foi de
uma Senhora em Belo Horizonte/MG, que
estava se preparando para trabalhar, mas
enquanto se maquiava bateram em sua janela, era um ex-namorado, que lhe deferiu
rapidamente facadas em seu rosto e braços,
lesionando-a, que nesse caso houve o reconhecimento da hora de trajeto e o acidente.
Assim, não deixe de buscar um advogado
de sua confiança e que conheça a matéria, porque seus direitos podem ficar pelo caminho.
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(38)3221-4870 / 98801-5305
99992-8266 / 99222-2001

@casablancalagoaeventos

Av. Francisco Peres, 355 - Guarujá - Montes Claros / MG
E-mail: casablancalagoaeventos@gmail.com
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Prevenindo o Câncer Colorretal
Em continuidade a prevenção e conscientização do
câncer colorretal, o segundo
câncer mais comum no mundo, deve se saber que mais de
90% dos casos são esporádicos, fazendo da prevenção a
melhor maneira de proteção
contra essa doença. Os maiores fatores de risco sao: se-

dentarismo, tabagismo, baixa
ingestão de fibras, ingestão
de bebidas alcoólicas , obesidade, alimentos gordurosos,
defumados e industrializados.
O fator genético também deve
ser levado em consideração,
contribuindo com até 10% dos
casos dessa doença. Nos exames de colonoscopia busca-se
a presença de pólipos, que são
lesões pré cancerígenas sem
sintomas na fase inicial é passível de serem retiradas durante
um exame de colonoscopia.
É um procedimento indolor e
seguro, quando realizado por
profissionais e clínica especializada. Sintomas que deverão
chamar a atenção no rastreio
de câncer colorretal: sangue
nas fezes, alternância do hábito intestinal (diarreia e constipação), dor ou desconforto abdominal, fraqueza ou anemia,
perda de peso sem motivo

aparente, alteração na forma
das fezes, massas abdominais.
O rastreamento e a melhor
forma de identificar o câncer
colorretal. Ele é recomendado
para homens e mulheres com
45 anos ou mais, mesmo sem
sintomas. Quem tem casos na

família, devem antecipar.
Fique atento aos sinais de
alerta e procure seu coloproctologista. O quanto antes o câncer colorretal for identificado,
maiores as chances de cura.

Previna-se!

Dr. Alysson Guilherme
Lopes de Oliveira
CRM 49.068

- Graduado em medicina pela
Universidade de Uberaba;
- Residência médica em Cirurgia Geral e
Coloproctologia pelo Hospital Beneficência
Portuguesa de São José do Rio Preto;
- Residência em Endoscopia e Colonoscopia
pelo Hospital Beneficência Portuguesa
de São José do Rio Preto;
- Título de vídeo cirurgião pela Sociedade
Brasileira de Vídeo Cirurgia – SOBRACIL.
Atendimento:

Clínica Proctos

Centro Especializado em Coloproctologia
R. Irmã Beata, 380 – Centro

3321-2172 | 9 8409-3700

(38)

@clinicaproctosmoc
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LA VOIX

Je t’ai connue et t’ai ignorée
Rien ne m’a attiré tout au début
Je voudrais ton amie,
Tu avais un petit copain à BH qui
venait peu
Ici, D.
Une fois, sa mère avais un cancer
T’as ressenti l’effet de transfert
Tu voulais devenir médecin, ce
qui t’es aujourd’hui
Puis elle meurt subitement
Tu ne faisais que vomir et tu as
ressenti une immense douleur dans
la poitrine
On m’a demandé d’appliquer le
plasil
Que belles fesses !
Je ne les ai même pas touchées,
idiote, j’ai juste jeté un coup d’œil
vite fait
Ju a soulevé sa culotte et l’a serré
Les collègues de la fac te harcèlent
Tu t’es caché sous la table lors
d’une fête à la ferme
Il était beau, séduisant
Comme Antonin de Grèce
C’était Davison
Tu as résisté à son baiser
Tu as eu ta licence et es retournée
à BH
La relation s’est terminée rapidement, sans raison apparente.
Tu étais chez toi, sûr de toi
Tu as rencontré P. qui venait de te
dominer
Comme un étalon arabe
L. fait penser vraiment à ton père
physiquement
C’était plus fort que toi
Tu t’es mariée et as eu deux enfants, un beau couple
Ce jour-là je t’ai emmené à Maison Kammerzel
L. et son ami sont allés avant avec
les enfants
Tu travaillais
Et voilà ! tu montes dans ma voi-

ture,
Avec les cheveux détachés, mouillés
Une forte odeur de shampoing,
odeur de bain
odeur de cou féminin
Rouge à lèvres, ongles peints
Vêtements noirs
Quelle bêtise !
On nous a laissés seuls
Tous les deux
Homme et femme
J’ai bandé tout de suite
Ça s’est super bien passé
Ce qui m’a fait tomber amoureux,
c’était ta voix...
Je ne t’ai pas embrassé, mais j’en
ai voulu
Un homme de 42 ans a peu
d’érections
J’ai senti un feu monter
Je t’ai contemplée cette nuit-là
Je te regardais dans tes yeux
Je t’ai imaginé nue
Le lendemain chez Carla
Beaucoup d’amis, de couples et
d’enfants
Tu te lèves

Prends ma main et conduis-moi à
la cuisine
Où il y avait une table avec une
nappe brodée
Sur des petites boîtes en papier
carrées ornées
Tu en as ouvert une
Tu as pris un chocolat avec une
fraise à l’intérieur
Tu l’as coincé dans ma bouche
C’était notre sexe, Eva
J’ai déguisé le volume et je suis
parti la tête baissée
Semaine dernière
Tout était sombre, aucun sens
Des gens à mourir dans la vallée
des ombres
où ils soignent le cancer
je t’ai envoyé un message
J’avais besoin de te voir pour une
raison quelconque
J’étais au neuvième sous-sol d’Alighieri
J’ai trouvé Caïn et Judas
Les philosophes de la Grèce, les
gloutons
La haine
Je pleurais et j’ai voulu mettre fin
à ma vie
Tu m’as alors entendu
M’as regardé

m’a embrassé et j’ai embrassé tes
cheveux
blonds
J’ai senti ton corps appuyé contre
moi
Tes seins qui ont allaité, naturels
Tes mains étaient sur mon dos,
cajolant
Je ne faisais que pleurer
Tout à coup
J’ai peur que quelqu’un entre
et te juge
je me suis débarrassé de tes
mains
Tu as eu peur que je disparaisse...
Je veux entrer dans ton corps
Sentir la chaleur humide, tes poils
embrasser ton plaisir
Mais c’est ta voix qui m’enchante
Me rend calme et vient un sommeil léger
Ta voix est la somme
Huxley le savait
je suis de nouveau jeune
Je me rends et succombe à mes
sentiments
Ta voix
Strasbourg, le huit Mars,2022.
Pierre Legrand
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Pharaoh Agência Digital
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RENOVAÇÃO
Renove o seu ambiente com os

MÓVEIS DA TRAJETO

Os melhores passam por aqui!
Montes Claros MG- Av. Francisco Sá, 139.
Janaúba MG- Rua Américas Soares, 547R
Vitória da Conquista BA- Avenida Otávio Santos, 230, Recreio
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Descubra como
denunciar maus-tratos
a animais
Embora diversas espécies domésticas
ganhem cada vez mais espaço no nosso dia a dia, ainda é triste a realidade de
maus-tratos e abandono que muitos cães
e gatos sofrem. Nem todos têm a chance
de ter um lar com amor e carinho, e ficam
expostos aos mais diversos tipos de crueldade. E você, sabe como anda a situação
dos animais no Brasil? Na coluna da vez,
elencarei uma série de informações, dados e dicas a esse respeito.
Inicialmente, veja o retrato do cenário: maus-tratos contra os animais representam o 5º crime mais cometido no
Brasil. Somente no Estado de São Paulo,
são 25 casos registrados por dia, segundo dados da Depa – Delegacia Eletrônica
de Proteção Animal, da Secretaria de Segurança Pública (SSP).
São muitas as condutas adotadas por
tutores de animais que podem ser classificadas como maus-tratos. Podemos
enumerar alguns exemplos. Vamos a eles:
deixar o cachorro ou gato em local incompatível com seu porte; mantê-lo exposto
ao sol por longo período de tempo, sem
iluminação, sem ventilação, acorrentado;
fazer rinhas ou mutilar animais; utilizar
métodos punitivos baseados em dor ou
sofrimento, com a finalidade de treinamento, exibição ou entretenimento. Uma
boa higiene e alimentação balanceada,
por sua vez, são fundamentais para garantir o bem-estar do animal.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), só no Brasil existem
mais de 30 milhões de animais abandonados (10 milhões de gatos e 20 milhões de
cães). Em cidades de grande porte, para
cada cinco habitantes, há um cachorro.
Destes, 10% estão abandonados. A lei
9.605/98, em seu artigo 32, determina
que a prática de abuso, maus-tratos,
bem como de ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos, leva à condenação
de 2 a 5 anos. Portanto, cadeia!
Ao analisarmos os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), realizada em 2013, notamos que o
país tinha 44,9 milhões de crianças entre
zero e 14 anos, enquanto a população canina era de 52,2 milhões. Segundo estudos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 132,4 milhões de pets no
Brasil, sendo a segunda maior população
de cães, gatos e aves canoras e ornamentais do mundo, e o quarto maior país em

21

50anos

Protetor dos Animais e Deputado
Estadual Osvaldo Lopes

população total de animais de estimação.
Dica: não se deve acorrentar quaisquer seres com vida. Prezar pela liberdade humana e descartar esse olhar para o
restante do ecossistema é o mesmo que
elogiar o conceito de família sem valorizar
a sua própria, em casa. Nunca acorrente,
estimule ou se omita em cenários com animais aprisionados ou judiados. Independentemente da espécie, o que é comum a
todas elas é justamente o direito ao bem-estar e à integral dignidade. É nisto que
acredito desde sempre e para sempre.
Para efetivar denúncias, em Minas Gerais, os caminhos corretos são: Ligar no
181 – Disque Denúncias; 190 – Polícia Militar; 127 – Ouvidoria do Ministério Público;
153 – Guarda Municipal de BH; ou no (31)
3207-2500, com a Dema – Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra
a Fauna. A proteção dos animais não inclui
apenas o ato de cuidar dos seus amigos
de quatro patas. Mais que isso, há que se
ter papel ativo ao relatar quaisquer tipos
de possíveis maus-tratos. Coragem é agir
com o coração, sempre!
Protetor dos Animais e Deputado
Estadual Osvaldo Lopes

Venha conhecer a nossa
linha de portas, janelas,
assoalhos, forros e
decks de madeira.

Av. João XXIII, 795 - Edgar Pereira
Montes Claros - MG / 38 3221-7644

w w w. m a d e i r a p i n h e i r o . c o m . b r
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PROTEJA SEUS DADOS COM QUEM
POSSUI MAIS DE 20 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

(388 221117260
3WRSOLUCOES.COM.BR

